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PAŹDZIERNIK             FIGURY NA PŁSZCZYŹNIE 

 

L.p. Tematyka Wiedza i umiejętności 

 

STR. 

1. 

PROSTE i ODCINKI  

• znam pojęcia: prosta, półprosta, odcinek 

• umiem określić wzajemne położenie prostych i odcinków  

• znam definicje odcinków prostopadłych i odcinków 

równoległych  

• potrafię wykonać konstrukcję prostej prostopadłej do danej, 

przechodzącej przez dany punkt oraz prostej równoległej do 

danej, przechodzącej przez dany punkt 

• umiem narysować za pomocą ekierki i linijki proste i 

odcinki prostopadłe oraz proste i odcinki równoległe 

również te o danej odległości od siebie 

• potrafię rozwiązać zadania tekstowe związane z wzajemnym 

położeniem odcinków, prostych i półprostych 

• umiem rozwiązać zadania konstrukcyjne związane z 

kreśleniem prostych prostopadłych i prostych równoległych  

42-45 

2. 

OKRĘGI i KOŁA  

• znam pojęcia: koło i okrąg 

• umiem określić wzajemne położenie: prostej i okręgu oraz 

dwóch okręgów  

• znam pojęcia: promień, średnica oraz zależność między 

długością promienia i średnicy 

• umiem kreślić koło i okrąg o danym promieniu lub o danej 

średnicy  

• wiem, jak rozwiązać zadania tekstowe związane z kołem, 

okręgiem i innymi figurami  

• umiem konstrukcyjnie wyznaczyć środek odcinka  

• znam pojęcie symetralnej odcinka 

46-48 

3. 

TRÓJKĄTY 

• znam rodzaje trójkątów i potrafię narysować poszczególne 

trójkąty 

• wiem, jak nazywają się boki w trójkącie równoramiennym i 

trójkącie prostokątnym  

• umiem określić zależność między bokami w trójkącie 

równoramiennym  

• znam warunek zbudowania trójkąta – nierówność trójkąta  

• potrafię sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach 

można zbudować trójkąt i  konstruować trójkąty o danych 

trzech bokach  

• umiem obliczyć obwód trójkąta  

• wiem, jak obliczyć długość boku trójkąta, znając obwód i 

informacje o pozostałych bokach  

• umiem rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z 

konstrukcją trójkąta o danych bokach  

49-52 



4. 

CZWOROKATY i 

INNE WIELOKĄTY 

• potrafię poprawnie nazwać i sklasyfikować czworokąty 

• znam własności czworokątów  

• wiem, co to jest przekątna oraz obwód wielokąta  

• umiem narysować czworokąt, mając informacje o bokach 

lub przekątnych  

• umiem określić zależność między liczbą boków, 

wierzchołków i kątów w wielokącie  

• znam definicję sześciokąta foremnego oraz sposób jego 

kreślenia  

• umiem  wskazać na rysunku wielokąt o określonych cechach 

• potrafię obliczyć obwód czworokąta i rozwiązać zadanie 

tekstowe z tym związane 

• umiem skonstruować równoległobok, znając dwa boki i 

przekątną  

53-57 

5. 

KĄTY 

• znam pojęcie kąta oraz elementów jego budowy: 

wierzchołka i ramion 

• umiem określić podział kątów ze względu na miarę: prosty, 

ostry, rozwarty, pełny, półpełny, wypukły, wklęsły 

• znam podział kątów ze względu na położenie: przyległe, 

wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe 

• umiem zmierzyć kąt i narysować kąt o określonej mierze 

• potrafię rozróżniać i nazywać poszczególne rodzaje kątów  

• wiem, jak obliczyć brakujące miary kątów przyległych, 

wierzchołkowych oraz odpowiadających i  

naprzemianległych  

• umiem rozwiązać zadanie związane z zegarem (dotyczące 

kątów) 

58-61 

6. 

KĄTY W 

TRÓJKĄTACH i 

CZWOROKĄTACH 

• znam sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta 

• znam miary kątów w trójkącie równobocznym 

• potrafię określić zależność między kątami w trójkącie 

równoramiennym, trapezie i równoległoboku 

• potrafię obliczyć brakujące miary kątów trójkąta lub 

czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów 

przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, 

odpowiadających oraz własności trójkątów lub 

czworokątów  

• umiem rozwiązać zadanie tekstowe związane z miarami 

kątów w trójkącie i czworokącie 

62-66 

 

Źródło: podręcznik Matematyka 6 z plusem, wyd. GWO, str. 41 – 66 

 

Zadania treningowe do sprawdzianu:  str. 67 

 

Po zakończeniu tej kart pracy planowany jest sprawdzian z jej zakresu.  

 


